
A Abramurgem, em parceria com a 
Editora Atheneu, prepara o lançamen-
to de novos volumes da série intitula-
da “Emergências Clínicas Brasileiras”. 
Os livros da coleção têm como obje-
tivo informar sobre diversos assuntos 
essenciais ao dia a dia do profissional 
que atua nos serviços de atendimento 
de urgência e emergência. O primeiro 
volume, “Cardiologia na Sala de Emer-
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Abramurgem e Editora Atheneu preparam 
lançamento de novos volumes da série 

“Emergências Clínicas Brasileiras”

Este primeiro volume, com 192 páginas, foi lançada em 
2013 e é de autoria de Fernando Sabia Tallo, Renato 
Delascio Lopes, Antonio Carlos Lopes

- Gestão e Organização do Pronto-Socorro
- Urgências em Gastroenterologia
- O Eletrocardiograma na Urgência e Emergencia: Abordagem 
para o Clínico
- Urgências Respiratórias no Pronto-Socorro
- Atendimento as Urgências e Emergências em Infectologia
- Atendimento Pré-Hospitalar
- Cardiologia na Sala de Emergência: Uma Abordagem para o Clínico
- Medicina Humanista e Ética na Emergência
- Acesso a Via Aérea na Sala de Emergência: Abordagem para o Clínico
- Atendimento ao Paciente Vítima de Trauma: Abordagem 
para o Clínico
- Urgências em Endocrinologia
- Urgências em Neurologia
- Pneumologia
- Atendimento às Urgências e Emergências Psiquiátricas no 
Pronto-Socorro, uma Abordagem para o Clínico
- Urgências Oncológicas no Pronto-Socorro
- Urgências em Nefrologia Abordagem para o Clínico

gência – uma abordagem para o clínico”, já foi lançado e apresenta de modo extre-
mamente didático as principais situações clínicas da Cardiologia que ocorrem na 
sala de emergência, ao tempo de estabelecer condutas e protocolos com base nas 
mais atuais e melhores evidências médicas. 

Mais informações no site: www.atheneu.com.br

Outros temas a serem lançados em breve são: 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Estádios de 1 bilhão e meio de reais padrão Brasil: 
atrasados, superfaturados, incomunicáveis, inacessí-
veis, desnecessários e manchados do sangue daqueles 
brasileiros que despencaram de seus alicerces. Exem-
plos conhecidos do nosso samba de incompetência e 
corrupção, afinal, não se faz copa do mundo com hos-
pitais. Vídeos e fotografias de seres humanos fazendo 
suas necessidades em latas de lixo nos corredores das 
emergências não serão estampados em seus telões. 
Nem brasileiros que morrem atingidos por vasos sani-

tários e são enterrados como indigentes.         
Nosso modelo de saúde caminha para o padrão Cuba, com direito à es-

cravidão e a fábricas de diplomas de medicina. Em março, completamos no 
Brasil 218 cursos. Boa parte deles, sem Hospital Escola, sem professores 
qualificados, desnecessários, mal distribuídos em uma política de educação 
médica que é uma das mais irresponsáveis do mundo. Levar a medicina 
miserável e desqualificada onde houver miséria no país e uma urna eleitoral 
eletrônica é missão desse governo e desse projeto sórdido de poder.  

Pagamos a educação de nossos filhos porque temos certeza da desqua-
lificação das nossas escolas.  Pagamos pela assistência médica de nossos 
familiares quando podemos, para não vê-los abandonados nas pocilgas do 
SUS espalhadas pelo país. Pagamos pela segurança porque somos assas-
sinados nas ruas, hospitais, escolas, estádios, cinemas, restaurantes ou em 
nossa própria casa. Pagamos impostos, sem receber nada em troca, como 
nenhum outro povo do mundo.

Pagamos pelos “maus negócios” da Petrobrás, pelos empréstimos gene-
rosos do BNDES, pelo bem estar dos ladrões de dinheiro público na “PA-
PUDA” e em outros lugares vizinhos, todos eles soltos... Mas esse mês será 
em ritmo de SAMBA. Vamos pagar caro por cada gol de Neymar, com 
direito a lágrimas durante o “ouviram do Ipiranga” que, aliás, não sabemos 
cantar.

Afinal, o que está em jogo são as tradições do país. Aeroportos, escolas, 
hospitais, portos, ferrovias, políticas de segurança, e todo o resto ficam para 
depois.  Esqueçam. Divirtam-se. Sorriam. Sambem. Deleitem-se no Face-
book. 

Alô amigos da rede Brasil: que venha o HEXA.
 

Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem

O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de Medicina de Urgência 
e Emergência. 
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EXPEDIENTE

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência

A Abramurgem lança vários cursos que serão mi-
nistrados por profissionais altamente qualificados, 
permitindo aos participantes discutirem aspectos re-
levantes das situações clínicas mais observadas no 
dia a dia dos serviços de urgência e emergência e for-
necendo subsídios teórico-práticos para a melhoria da 
qualidade do atendimento médico ao paciente.

Programa de Cursos da 
Abramurgem 2014

Os interessados em saber mais dos cursos acima 
mencionados, preencher ficha de interesse no site:

www.abramurgem.org.br

Legado de suor e lágrimas

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, ministrou, dias 05 e 06 de abril no Hotel Tra-
vel Inn Live & Lodge Ibirapuera, em São Paulo (SP), 
mais uma edição do Curso de Ventilação Mecânica 
na Urgência e Emergência (VMURGEM).  Com-
posto de aulas práticas e teóricas, o curso promoveu 
atualização e treinamento para cerca de 30 profissio-
nais inscritos que atuam nos serviços de Urgência e 
Emergência, transporte de paciente grave e terapia 
intensiva.

Caso tenha interesse em saber mais ou participar 
das próximas edições do VMURGEM, preencha fi-
cha de interesse no site www.abramurgem.org.br.

Curso de Ventilação Mecânica 
na Urgência e Emergência foi 

realizado em São Paulo
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No dia 07 de junho, 
a Abramurgem irá pro-
mover, em parceria 
com a regional cata-
rinense da Sociedade 
Brasileira de Clínica 

Médica, mais uma edição do Curso Prático de Eletrocardiografia 
– EMURGEM. O objetivo é fornecer subsídios teórico-práticos 
para a análise objetiva, racional e segura do eletrocardiograma 
nas situações de urgência e emergência. Voltado para médicos e 
estudantes de medicina, visa informar sobre os aspectos relevan-
tes das alterações eletrocardiográficas mais observadas  no dia a 
dia dos serviços de emergência, como síndromes  coronarianas  
agudas, parada cardiorrespiratória  e  distúrbios eletrolíticos, 
tromboembolismo pulmonar, DPOC, marca-passo, etc.

Para saber mais, acesse o site: 
www.sbcmsc.com.br/eventos

Curso Prático de Eletrocardiografia 
acontece em Balneário Camboriú

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência

A cidade de Blumenau 
sediará, dias 24 e 25 de ou-
tubro deste ano, a 15ª edição 
do Congresso Catarinense 
de Clínica Médica. Na oca-
sião será aplicado o exame 
para título de Especialista 
em Clínica Médica e Certi-
ficado de Àrea de Atuação 
em Medicina de Urgência. A 
Regional também está com 
as inscrições abertas para 
o Programa de Educação 
Médica Continuada, promovido em parceria com a Associação 
Catarinense de Medicina. O curso será realizado de março a no-
vembro em Florianópolis. 

Para saber mais, acesse o site www.sbcmsc.com.br

Regional-SC promove XV Congresso 
Catarinense de Clínica Médica

De 19 a 23 de maio de 2014, a SBCM realiza, no Hotel Travel 
Inn, em São Paulo (SP), a sexta edição do já tradicional Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. Durante uma se-
mana, o participante estará imerso em discussões de temas das 
mais variadas áreas, tendo a chance de complementar sua forma-
ção com o que há de mais atual, incluindo novos tratamentos e 
ferramentas diagnósticas desenvolvidos no Brasil e no exterior. 

Um dos convidados de destaque do curso é o Dr. Renato De-
lascio Lopes, professor associado da Divisão de Cardiologia da 
Duke University, sediada em Durham, nos Estados Unidos, onde 

é também diretor do Departamento de Validação de Eventos Clí-
nicos (CEC) e diretor associado do Programa de Fellowship do 
Duke Clinical Research Institute (DCRI). Lopes é ainda profes-
sor afiliado do Departamento de Medicina da Universidade Fe-
deral de São Paulo e Professor Orientador do Programa de Pós-
graduação da mesma instituição. Durante o VI Curso Avançado 
de Reciclagem em Clínica Médica, ele irá ministrar aula sobre 
Fibrilação Atrial e Anticoagulação.

Para saber mais, acesse o site: 
www.sbcm.org.br/reciclagem2014. 

Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica acontece em maio

O convidado internacional, Renato Delascio Lopes é 
professor associado da Divisão de Cardiologia da Duke 
University e professor afiliado do Departamento de 
Medicina da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. 
É também diretor do Departamento de Validação de 
Eventos Clínicos e diretor associado do Programa de 
Fellowship do Duke Clinical research Institute (DCRI)

5a edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, que aconteceu 
em 2010, em São Paulo

A Regional-PR prepara 
a realização da 12ª edição 
do seu Congresso Parana-
ense de Clínica Médica, que 
irá acontecer na Universida-
de Ingá, em Maringá, de 29 

a 31 de maio de 2014. Em breve também estarão abertas as ins-
crições para o 5º Curso de Aperfeiçoamento em Clínica Médica, 
que será ministrado de março a novembro do próximo ano na 
Associação Médica do Paraná. O curso abordará temas das áreas 
de Medicina Hospitalar, Medicina de Urgência e Medicina Am-
bulatorial. Para saber mais, acesse o site www.sbcmpr.com.br.

Regional-PR promove Congresso Paranaense de 
Clínica Médica e Curso de Aperfeiçoamento 

A SBCM realizará, em 2014, dois 
concursos para aquisição do Título de 
Especialista em Clínica Médica e Cer-
tificado na área de Atuação em Medicina de Urgência. Os 
próximos exames serão aplicados dias 08 de novembro em 
Curitiba (PR), após o 5º Curso de Aperfeiçoamento em Clí-
nica Médica, 04 de setembro em Goiânia (GO) e 25 de ou-
tubro em Blumenau (SC).

Para se inscrever acesse www.sbcm.org.br 

Exames para Certificado de 
Área de Atuação em Medicina 
de Urgência 
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Está disponível 
para venda o mais 
novo livro editado pelo 
presidente da SBCM e 
diretor da Escola Pau-
lista de Medicina da 
Unifesp, Antonio Car-
los Lopes. O compên-
dio intitulado “Clínica 

Médica – Diagnóstico e Tratamento” reúne 457 capítulos 
classificados em 36 seções, perfazendo um total de 6.254 
páginas, distribuídas em 6 volumes e 1 DVD-Rom com 
as imagens e os fluxogramas da obra. “É essencial que o 

médico interaja com outras especialidades, e que tenha à 
mão uma fonte segura para consultar em caso de dúvidas”, 
afirmou Lopes na ocasião do lançamento oficial da coleção, 
que aconteceu dia 13 de março, em São Paulo. 

A proposta da publicação é inédita no Brasil, com abran-
gência jamais verificada em língua portuguesa. “É a obra 
mais ousada e importante que temos no país para a recicla-
gem de conhecimentos científicos. Preenchemos aqui uma 
lacuna na literatura médica nacional, com abordagem com-
pleta das diversas áreas da Medicina”, completou.

Trata-se, sem dúvida, de uma obra essencial ao médico 
que nela pode se amparar para condução do diagnóstico, tra-
tamento e encaminhando seguro do paciente.

Coleção “Clínica Médica - Diagnóstico e Tratamento” 
é lançada em São Paulo

Iracélia Francelino Lima é enfer-
meira coordenadora da Unidade III do 
Hospital do Câncer de Barretos, loca-
lizada em Jales. Trata-se de um hospi-
tal de referência na região que oferece 
atendimento ambulatorial, de oncologia 
clínica, radioterapia, diagnóstico por 
imagem, pequenas cirurgias, endosco-
pia, colonoscopia, exames laboratoriais 
e preventivos. Atualmente, o Hospital 

de Câncer de Jales possui uma estrutura de 6,5 mil m2, 
tendo como meta futuramente expandir sua área a fim de 
abrigar novas alas de internação, centro cirúrgico e UTI. 
Especializada no atendimento de pacientes oncológicos, 
Iracélia falou com o Sala de Emergência  sobre a estrutura 
da unidade, o trabalho em equipe e a valorização da hu-
manização no atendimento aos pacientes. Confira:

Como funciona e qual o perfil dos pacientes que 
procuram o serviço de atendimento de emergência do 
Hospital do Câncer de Jales?

Iracélia - O CIA (Centro de Intercorrência Ambulato-
rial) funciona 24 horas prestando atendimento presencial 
e esclarecendo dúvidas por telefone de pacientes e profis-
sionais de outras instituições. São atendidos doentes onco-
lógicos de todas as especialidades que realizam tratamen-
to na instituição ou em qualquer outra filial.

Mais ou menos quantos pacientes são atendidos 
por dia? Muitos deles vêm de outras regiões do país?

Iracélia - O Hospital do Câncer de Jales, que é de 
excelência em oncologia, registra mil atendimentos por 
dia, sendo 100% deles pelo Sistema Único de Saúde. Já 
o CIA atende, em média, 18 pacientes por dia e cerca de 
500 todos os meses. Acolhe doentes de 550 municípios da 
região Noroeste do Estado de São Paulo, parte dos Esta-
dos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Goiás e Distrito Federal, com profissionalismo e humani-
zação, que são o grande diferencial da instituição. 

Os pacientes dessas regiões, que antes viajavam até 
Barretos para receberem atendimento, hoje possuem um 

Hospital nos mesmos moldes de gestão e qualidade que 
a Unidade I e muito mais perto da sua cidade de origem. 

Além de enfermeiros e médicos, a equipe de aten-
dimento conta com outros profissionais? Como se dá a 
integração da equipe?

Iracélia - Contamos com o apoio dos serviços de nu-
trição, fisioterapia, psicologia, serviço social, fonoaudio-
logia, odontologia e ouvidoria. O atendimento da equipe 
multidisciplinar se dá conforme a necessidade do pacien-
te. O profissional que prestar o atendimento, seja ele mé-
dico ou enfermeiro, solicita a interconsulta.

Na sua opinião, qual é o diferencial do serviço de 
emergência oferecido pelo hospital?

Iracélia - A filosofia do tratamento de emergência do 
Hospital segue a mesma linha humanizadora existente na 
instituição como um todo: acredita na cura psicossocial, 
ou seja, que o cuidado com as próprias questões sociais e 
psicológicas do paciente é tão importante quanto o trata-
mento médico para a melhora de seu quadro clínico.

Como a senhora avalia os serviços públicos de aten-
dimento de emergência no município de Jales e região? 
Quais são os principais problemas enfrentados?

Iracélia - Contamos com apoio da equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e das UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) locais e regionais. Po-
rém há falta de experiência dos profissionais no atendi-
mento ao paciente oncológico. 

As maiores dificuldades são a falta de infraestrutura 
(por ex: rede de gases), equipamentos para realizar exa-
mes (hemograma, RX) e principalmente humanização.

Como a senhora avalia a formação acadêmica dos 
enfermeiros para a atuação nas urgências e emergên-
cias?

Iracélia - Levando em consideração que nas grades 
curriculares das faculdades nem sequer é obrigatório a 
Disciplina de Segurança do Paciente, a formação acadê-
mica em geral deixa muito a desejar, cabendo ao profis-
sional buscar conhecimento específico através de cursos 
complementares.

ENTREVISTA
Iracélia Francelino Lima


